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Op 9 maart 2020 begint het proces tegen degenen die beschuldigd worden verantwoordelijk te zijn voor het 
neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014. Het besluit om een proces tegen MH17-
verdachten te houden, werd op 19 juni 2019 genomen door het Openbaar Ministerie (OM) op basis van het 
strafrechtelijk onderzoek door de Gemeenschappelijke Onderzoekscommissie JIT. De JIT-leden die dit 
onderzoek uitvoeren zijn Nederland, Australië, België en Oekraïne (sinds augustus 2014) en Maleisië (sinds 
maart 2015). Premier Mahathir van Maleisië heeft kritiek geuit op de late toelating van zijn land tot de 
strafrechtelijke vervolging en heeft ook twijfels geuit over de relevantie van de aanklacht voor moord door de 
drie Russen en een Oekraïner, een aanklacht openbaar gemaakt op de JIT-persconferentie op 19 juni 2019, 2

Hoe het JIT onder deze omstandigheden nog steeds kan functioneren, is daarom twijfelachtig. Op 5 juli 2017 
werd echter door de JIT-landen besloten dat de vervolging en berechting van verdachten zou worden uitgevoerd 
door en in Nederland, naar Nederlands recht. Daartoe is door Nederland en Oekraïne een speciaal verdrag 
gesloten dat betrekking heeft op een aantal praktische zaken, zoals uitlevering, het horen via video van 
beklaagden en dergelijke. Het proces zal worden gehouden voor de rechtbank van Den Haag, op een speciale 
locatie voor een groot proces, het Justice Complex Schiphol (JCS) nabij Schiphol. Op de speciale website die is 
gelanceerd om het evenement bekend te maken en via welke de procedure live wordt gestreamd, wordt deze 
rechtbank aanbevolen vanege de uitgebreide ervaring met zaken aangaande internationale onderwerpen. ‘Het 
heeft bijvoorbeeld zaken gehoord met betrekking tot strafbare feiten die tegenwoordig strafbaar zijn in de 
International Crimes Act. Voorbeelden van delicten onder deze wet zijn genocide, misdaden tegen de 
menselijkheid, oorlogsmisdaden en marteling. 
'En de website gaat verder;

  De kwaliteit van het Nederlandse rechtssysteem scoort bovengemiddeld in vergelijking met andere landen. Dit 
wordt bevestigd door het EU-scorebord voor justitie (een vergelijking van de rechtsstelsels van de lidstaten van 
de Europese Unie) en de Index van de rechtsstaat (een wereldwijde vergelijking van rechtsstelsels). Deze 
ranglijsten zijn gebaseerd op zaken als de gemiddelde duur van processen, hoe rechters worden opgeleid en de 
mate waarin het rechtsstelsel vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed. Wat betreft ervaring met 
internationale procedures, staat Nederland op nummer één in de wereld.

Ondanks deze zelf-felicitatie-kwalificaties kunnen we het proces niet met vertrouwen tegemoet zien, 
integendeel. Voor het soort gerechtigheid dat hier wordt verleend, bestaat een heel speciale, nieuwe vorm van 
gerechtigheid, internationaal strafrecht. Deze soort rechtspraak is niet de bekende vorm van internationaal recht, 
gebaseerd op verdragen, waarvan staten in feite de juridische onderwerpen zijn. Het is een geïndividualiseerde 
vorm van transnationaal strafrecht, nationaal in verschillende mate ('waarbij internationale elementen betrokken 
zijn'), en met een resultaat dat geen aanleiding geeft tot optimisme, zeker niet waar het de rol van Nederland 
betreft.

In een van de meest verontrustende gevallen werd het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige 
Joegoslavië (ICTY), dat ook in Den Haag zat, alleen Serviërs berecht en veroordeeld, en de hoofdverdachte, 
Joegoslavische president Slobodan Miloševič, stierf in zijn cel nadat de voornaamste aanklacht tegen hem was 
ingetrokken wegens gebrek aan bewijs. NAVO-bombardementen op Servië zonder zelfs een VN-mandaat, 
werden aan de andere kant niet vervolgd en de secessionisten in de Joegoslavische burgeroorlog ook niet. Een 
van de rechters die zijn toegewezen aan het MH17-proces, mevrouw C.I.H. Kerstens-Fockens LLM, zij was 
stagiair bij het ICTY, 4 de connectie met deze ervaring verdient het om nader te worden onderzocht. In het 
gelijktijdige Rwanda-tribunaal werden alleen Hutu's onderzocht en aangeklaagd voor de bloedbaden in 1994, 
terwijl de Tutsi RPF, die hen activeerde door het vliegtuig van de Rwandese president neer te schieten, niet 

https://apokalypsnu.nl/2019/10/20/the-mh17-trial-as-political-theatre-and-the-new-cold-war/


terwijl de Tutsi RPF, die hen activeerde door het vliegtuig van de Rwandese president neer te schieten, niet 
werden aangeklaagd. Het Internationaal Strafhof (ICC) beschuldigde alleen Afrikanen, terwijl George W. Bush 
en Tony Blair, die de invasie van Irak bevalen, waarbij het Midden-Oosten en Noord-Afrika in brand werd 
gestoken, schijnbaar boven de wet leken te staan. In het Lockerbie-proces in Nederland (door een Schotse 
rechtbank) werd een Libiër die niets met die ramp te maken had, schuldig bevonden en veroordeeld. Dus als in 
het komende MH17-proces alleen Russen en pro-Russische Oekraïners de verdachten zijn, past dit in de reeds 
bestaande trend.

Men moet dus vrezen dat de komende rechtszaak van de MH17-verdachten niet zal afwijken van het patroon 
dat al bestaat sinds de drie decennia van juridisch precedent op dit gebied. Vervolging in internationale 
strafzaken is tot dusverre de voortzetting van zogenaamde ‘humanitaire interventie’ op verschillende manieren 
gebleken; dus eerst de interventie zelf (sancties, kleurrevoluties, oorlogen voor regimeverandering, 
staatsgrepen), en vervolgens het gerechtelijk vervolg, allemaal onderdeel van een enkele strafoperatie. 

Humanitaire interventie, die teruggrijpt op het middeleeuwse concept van de rechtvaardige oorlog, wordt 
inderdaad in alle of de meeste gevallen gevolgd door de toepassing van het strafrecht op de partijen tegen wie 
de interventie in de eerste plaats was gestart. Dit is de enige gelijkenis met de processen van nazi-en Japanse 
oorlogsmisdadigers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, behalve dat het proces van Neurenberg voor het 
eerst het principe vastlegde dat het starten van een oorlog de opperste oorlogsmisdaad is; humanitaire 
interventie heeft als methodiek dat principe omzeild.
In deze inleiding zal ik eerst kort de rechtsgrondslagen van de vervolging samenvatten, voordat ik inga op hoe 
in de context van de propaganda bij de 'War on Terror' na 9/11 processen worden benaderd vanuit een theatrale, 
'spectaculaire' invalshoek dan een strikt juridische. Ten slotte is het met name voor het MH17-proces 
noodzakelijk om het zogenaamde 'Integrity Initiative' te introduceren dat eind 2018 werd onthuld als een 
geheim door het VK geleid project om een full-spectrum PR-campagne tegen Rusland te lanceren vanwege de 
vermeende 'hybride oorlogvoering' tegen het westen.

Rechtsgronden van de Aanklager
De vervolging in een internationale strafzaak verschilt fundamenteel van de vervolging in een nationale setting. 
Hier is de officier van justitie de staat die het strafrecht wil handhaven. In overeenstemming met de scheiding 
der machten (wetgevend, uitvoerend en gerechtelijk), treedt de officier van justitie op als een arm van de 
uitvoerende macht en pleit hij voor vervolging namens de staat. De rechter doet vervolgens een uitspraak op 
basis van de wet en wat anders kan worden gebracht op de zaak, zoals jurisprudentie, precedent, billijkheid en 
dergelijke. Internationaal is er echter geen staat en wordt de vervolging ingesteld door de Verenigde Naties (via 
de Veiligheidsraad), door een andere internationale instelling (in het geval van MH17, door Eurojust, een arm 
van de Europese Unie), of door verdragen tussen staten.
In het geval van MH17 was een belangrijk onderdeel van de vervolging het technisch onderzoek door de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (DSB, Onderzoeksraad voor Veiligheid, OVV), op basis van haar eindrapport 
van oktober 2015. Er was al een diep problematische rechtsgrondslag betrokken bij dat rapport sinds de wet van 
2010 tot oprichting van de DSB voorschrijft dat het bestuur niet zal rapporteren over zaken die de veiligheid 
van Nederland schaden, de betrekkingen van het land met andere staten en internationale organisaties schaden, 
of zijn economische of financiële belangen schaden (artikel 57, 1 en 2) .5 

Gezien de prominente rol van Nederland bij de voorbereiding van de gewapende machtsovername in Oekraïne 
in februari 2014, de betrokkenheid van de EU en de NAVO daarin, de investeringen van Nederlandse bedrijven 
in Oekraïne en de rol van Nederland als belasting toevluchtsoord voor Oekraïense oligarchen, rijst de vraag wat 
er overbleef voor de DSB om met zoveel beperkingen nog te kunnen rapporteren. Uiteindelijk, verder beperkt 
door een bilaterale overeenkomst met zijn Oekraïense tegenpartij die een geheimhoudingsbepaling bevatte, 
kwam de DSB tot de conclusie dat MH17 was neergeschoten door een grond-lucht raket type ’Buk', naar 
verluidt afgeschoten vanuit een rebellengebied in Oost-Oekraïne.6

Het Joint Investigation Team werd opgericht te midden van dramatische politieke ontwikkelingen in Kiev op 7 
en 8 augustus 2014, met een crisis van het Yatsenyuk-kabinet; het ontslag van de fascistische leider van de 
staatsgreep, Andrij Parubij, drie weken na het neerhalen van MH17 vanuit de sleutelfunctie van de Nationale 
Veiligheids- en Defensieraad; een mogelijke poging tot staatsgreep door milities van extreemrechts en een 
spontaan bezoek van de NAVO-secretaris-generaal Rasmussen aan Kiev, blijkbaar om de positie van president 
Poroshenko te versterken. Het JIT, formeel opgericht onder auspiciën van een EU-instelling, Eurojust in Den 
Haag, was ondertussen opgericht met Nederland, Australië en België (4 landen waarvan onderdanen onder de 
slachtoffers waren, en bijvoorbeeld niet Indonesië, 12) als leden; Oekraïne, dat geen lid is van Eurojust en geen 
onderdanen had om te betreuren bij de ramp met MH17, was echter ook inbegrepen, en het was bovendien een 
effectief veto verleend over wat de strafvervolging zou kunnen onthullen .7 



In combinatie met de aanvankelijke uitsluiting van Maleisië onderstreepte dit het idee van voortzetting van de 
politiek op verschillende manieren. Net als bij de DSB werd de hoofdrol in het JIT aan Nederland gegeven, met 
Fred Westerbeke, een Nederlandse officier van justitie, die het onderzoek coördineerde.
Vanwege de eerdere rol van de DSB heeft het JIT de gerechtelijke procedure voortgezet alsof het schuldige deel 
vooraf bekend was en de vervolging alleen het bewijs moest verzamelen dat tot een veroordeling zou leiden. 
Hier is het in toenemende mate afhankelijk geworden van twee bronnen. 
Eén, de controversiële Oekraïense inlichtingendienst SBU, die ruimschoots werd onthuld in de Bonanza Media-
documentaire van Yana Yerlashova en Max van der Werff, heeft het JIT exclusief voorzien van telefoontaps, 
waarvan veel is geknoeid of zelfs volledig is geknipt en geplakt uit verschillende gesprekken; en twee, op grond 
van een Brits amateur Open Source Intelligence (OSINT) collectief, Bellingcat, opgericht door Elliott Higgins, 
op wie ik hieronder terugkom.8 
Dit is des te opmerkelijker sinds het JIT, als een lichaam dat kennelijk is opgericht om de westerse positie te 
dienen, toegang moet hebben tot alle informatie die haar door de uitgebreide VS, de NAVO en andere westerse 
inlichtingendiensten kan worden verstrekt. De verzameling en afwijzing van bewijsmateriaal en de uitsluiting 
van Rusland zullen in afzonderlijke documenten worden behandeld. Hier concentreer ik me op de theatrale 
aspecten van de vervolging van het JIT en impliciet, het komende proces; en de campagne die tegelijkertijd 
werd gelanceerd via het Integrity Initiative, een project opgezet in Groot-Brittannië om de politiek, de media en 
de publieke opinie te bundelen tegen vermeende Russische bemoeienis.

De kenmerken van een showproces.
Een ander terugkerend kenmerk dat het DSB / JIT-proces deelt met eerdere voorbeelden van internationaal 
strafrecht, is het gebruik van goed getimede persconferenties en het weven van een verhaal waarvan noch de 
politieke mainstream, noch de media die als spreekbuis fungeren zullen afwijken. In de loop van de jaren is 
inderdaad academisch werk ontwikkeld om proeven te organiseren ter ondersteuning van deze narratieve 
strategie, waarbij de situatie bewust in zeer emotionele, menselijke interesse wordt gedramatiseerd.

Dit past in een breder patroon van een zwaar gemediatiseerde, massapsychologische operatie met behulp van de 
technieken van moderne public relations en reclame. Het helpt bij het veranderen van het dominante verhaal in 
een opgelegde consensus waarvan het zeer moeilijk is om het er niet mee eens te zijn. In zijn visionaire werk, 
'The Society of the Spectacle', oorspronkelijk uit 1967, beschreef Guy Debord de moderne kapitalistische 
consumptiemaatschappij als een waarin de blik van de massa is gericht op een verenigd schouwspel, waarbij het 
doen en laten van beroemdheden, levensstijlen, en we kunnen nog toevoegen, de Manicheaanse tegenstellingen 
tussen goed (wij) en slecht. Dit spektakel wordt uitgevoerd namens de machthebbers.9 
En net zoals het moeilijk is voor iedereen in het publiek van een theaterstuk of een film om zich los te rukken 
van wat wordt getoond, houdt de maatschappij van het spektakel zijn publiek gevangen. In het geval van de 
processen in de jonge traditie van het internationale strafrecht, het gebruik van goed getimede aanklachten, 
publiciteit namens het Openbaar Ministerie om druk op te bouwen naar een bepaalde lezing van gebeurtenissen, 
het verlaten van het vermoeden van onschuld van verdachten voorafgaand aan een oordeel en het gebruik van 
rouwende familieleden om een emotionele impuls te geven aan het bereiken van deze politieke doelen, zijn 
allemaal ruimschoots aanwezig in de MH17-zaak.
De gelijkenis van openbare politieke processen met het soort collectieve hypnose dat Debord analyseerde in 
The Society of the Spectacle is niet alleen een metafoor. Het idee van een theatrale mise en scène is een actief 
nagestreefd project. In Nederland, waar de MH17-proef zal worden gehouden, loopt al enkele jaren een 
onderzoeksproject 'Terrorists on Trial' dat zich richt op de performatieve en communicatieve aspecten van een 
terroristische zienswijze. Het project wordt geleid door en gebaseerd op de inzichten van een protestantse 
fundamentalistische International Relations-wetenschapper, Beatrice de Graaf, een van de vele academici die 
zijn aangeworven in de ‘terrorisme-groeisector’ van  na 9/11. Het project, bestaande uit een reeks seminars over 
specifieke gevallen, definieert ‘de rechtszaal als een stadium in de strijd voor publiciteit, publieke steun en 
legitimiteit’ (ondertitel van het project ‘Terrorists on Trial’).

De seminars beogen ... een performatief perspectief toe te passen op terrorismeprocessen, dus niet alleen 
gericht op de onmiddellijke gerechtelijke prestaties van de magistraten en / of de verdediging, maar processen 
in hun bredere sociologische context te plaatsen, noties van sociale drama en communicatiewetenschappen aan 
te nemen .10

Een expertbijeenkomst onder leiding van mevrouw De Graaf was getiteld ‘Terrorism Trials as Theatre’, een 
idee dat zeker niet verloren gaat bij degenen die de DSB-presentatie van haar eindrapport opzetten, de JIT-
persconferenties organiseren en de 2020-proef van de MH17-verdachten voorbereiden. Om het ICCT-project 
opnieuw te noemen, ‘Terrorist trials dienen meerdere doelen, afhankelijk van de betrokken actoren, die allemaal 
bezig zijn om hun respectieve doelgroepen te mobiliseren rond hun verhalen en (in) gerechtigheidskaders. 
Zulke trials (rechtszaken) zijn een zeer zichtbaar en theatraal middel om concepten en verhalen van 
(on)gerechtigheid aan te tonen. '11



De theatrale benadering van politieke processen gaat samen met nieuwe strategieën die zijn ontwikkeld in het 
British Foreign Office en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om de publieke opinie te 
blokkeren door massale 'nepnieuws'-campagnes specifiek gericht op Rusland.

Het ‘Integriteitsinitiatief’

Eind 2018 werd bekend dat het British Foreign Office (FCO) een geheim desinformatieprogramma had, het 
‘Integrity Initiative’. Het werd gelanceerd in 2015 door een 'Institute for Statecraft' nominaal gevestigd in 
Schotland, maar heeft zijn hoofdkantoor in het hart van Londen, op 2 Temple Place, een paar deuren verwijderd 
van de aan de NAVO gelieerde denktank, het International Institute for Strategic Studies (IISS). Het Integrity 
Initiative wordt voornamelijk gefinancierd door de FCO (een kwart van het budget van £ 2 miljoen, applicatie 
2018-19); andere sponsors zijn het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de NAVO, het Litouwse 
ministerie van Defensie, Facebook en de Smith-Richardson Foundation (die ook de IISS financiert) .12 
Nabijgelegen Chatham House (Royal Institute of International Affairs in Londen, uitgever van Internationale 
Zaken) is een sleutelrelais. Van de zes auteurs van een invloedrijk Chatham House-onderzoek uit 2015, ‘The 
Russian Challenge’, zijn er vier vermeld als leden van het UK Integrity Initiative-cluster. Een van hen, 
voormalig Britse ambassadeur in Moskou, Sir Andrew Wood, die naar verluidt compromitterend materiaal over 
Donald Trump (het ‘Steele-dossier’) aan zijn Amerikaanse tegenstanders overhandigde, bespreekt in zijn 
bijdrage de vooruitzichten van regime-verandering in Moskou. 13

Het Integrity Initiative wordt geleid door Chris N. Donnelly, een voormalige Britse inlichtingenofficier (hij 
adviseert ook de Litouwse MoD). Donnelly's focus op Rusland dateert uit de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie 
en zijn huidige mandaat/taakstelling is 'anti-Rusland-propaganda in de westerse mediastream op te nemen'. 
Mogelijk waren de geprezen resultaten in dit opzicht het idee van de Institute of Statecraft-schrijver, Mark 
Galeotti, die een analyse van de westerse strategie door generaal Valery Gerasimov, toenmalig Russische 
stafchef van de generale staf, positieve veranderde in een 'Gerasimov-doctrine'. 

Deze Gerasimov publiceerde in februari 2013 en voerde daarbij aan dat ‘het Westen een nieuw soort oorlog 
voerde door propaganda, proxy-legers en militaire strijdkrachten te combineren tot één verenigde operatie’. 
Galeotti keerde dit om en verklaarde in plaats daarvan dat Rusland zelf was overgestapt op een doctrine van 
'hybride oorlog'.14 Deze ideologische hoax, die politici en journalisten in het hele Westen als wapen had 
ontvangen over Russische' hybride oorlogvoering ', maakte een nieuwe Koude Oorlog mogelijk en inderdaad 
populair. De trope van Moskou die 'onze' democratie ondermijnt door desinformatie, met behulp van 'trollfarms' 
en dergelijke, 15 veroorzaakte dat zelfs degenen die voorstander waren van een normalisering van de 
betrekkingen met Moskou, waaronder zelfs Donald Trump na zijn verrassende verkiezing tot het Amerikaanse 
presidentschap in 2016, worden geëtiketteerd als 'verraders' en informatie die in tegenspraak is met het officiële 
verhaal als 'Russische desinformatie'. In het VK werd ook Labour-leider Jeremy Corbyn in eerste instantie 
geschilderd als een stroman van het Kremlin.16

De documenten van het Integrity Initiative, gehackt en openbaar gemaakt door het Anonymous netwerk, 
onthullen dat het het neerhalen van vlucht MH 17 en de Skripal-affaire kunnen worden gezien als momenten 
waarop deze hybride oorlogvoering operationeel werd (dat wil zeggen van Russische zijde). Het Integrity 
Initiative in dezelfde stad werkt nauw samen met de divisie Public Diplomacy op het NAVO-hoofdkwartier in 
Brussel en werkt samen met het Institute for European Studies aan de Vrije Universiteit (VUB-IES), die een 
stelsel van partnerinstellingen heeft die op hun beurt verbonden zijn met de ministeries van Defensie van 
verschillende westerse landen. Volgens het gehackte document,
Via VUB-IES is het Integrity Initiative nauw verbonden met de EU East Stratcom Taskforce, het EU Disinfo Lab 
en het Europees Parlement. De VUB-IES ondersteunt ook de samenwerking van ons programma met het 
hoofdkwartier van de NAVO, de NAVO's International Confederation Reserve Officers (CIOR), de Atlantische 
Verdragsvereniging en de Parlementaire Vergadering van de NAVO .... De VUB-IES biedt ook een waardevolle 
directe link voor ons programma met belangrijke nationale denktanks zoals Egmont, Chatham House, 
Clingendael, etc..17

In de Verenigde Staten werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens Hilary Clinton een soortgelijk 
initiatief gelanceerd om de media en de publieke bezorgdheid over vermeende Russische bemoeienis als 
‘hybride oorlogvoering’ te vergroten. Vanaf 2012 begon Joel Harding, een voormalig officier van de Special 
Forces, te werken aan methoden om een overheersend verhaal te creëren waarvoor geen serieuze afwijkende 
mening zou kunnen bestaan. Harding richtte zich specifiek op Oekraïne en overwoog ‘alle informatie waartoe 
iedereen toegang heeft binnen de operatiezone en elke zone die de uitkomst van de operatie over de hele wereld 
kan beïnvloeden’, inclusief sociale media. Als dit doel eenmaal zou zijn bereikt, zou een doel zoals een 
regimeverandering in Rusland haalbaar blijken te zijn en 'verwelkomd worden door elke verstandige persoon 
die het nieuws leest, bekijkt of hoort dat zijn kanalen publiceren'. 18



Het Global Engagement Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een door Obama opgerichte 
propaganda-eenheid van de overheid om online rekrutering voor ISIS te bestrijden, werd doorgestuurd om 
Trump aan te vallen vanwege vermeende Russische samenwerking. Een van de topfunctionarissen van het 
Global Engagement Center, Todd Leventhal, wordt ook betaald door het Integrity Initiative. Een dossier dat 
zogenaamd de ‘rekrutering’ van Trump zou blootleggen door chantage, werd geschreven door Christopher 
Steele, een voormalige MI6-agent gestationeerd in Moskou en een collega van Pablo Miller in het particuliere 
bureau, Orbis Business Intelligence. Miller was ook een MI6-agent en afhandelaar van de voormalige Russische 
spion, Sergei Skripal, wiens mislukte 'moord' werd omgezet in een grote diplomatieke crisis met Rusland. Het 
Steele-dossier werd aan een Amerikaanse partij overhandigd door Sir Andrew Wood, voormalig Britse 
ambassadeur in Moskou en lid van de Britse cluster van het Integrity Initiative.19 

Uit het Mueller-onderzoek naar de vermeende samenwerking van Trump met Rusland zijn echter geen 
malversaties gebleken, hoewel Trump als vastgoedontwikkelaar ongetwijfeld vertrouwde  op Russisch-
Amerikaanse maffia-verbindingen om zijn expansie te financieren.20

Om de Russische angst in de Verenigde Staten te verspreiden, huurde het Integrity Initiative de zelfbenoemde 
‘information warrior’ in die de oorlog in Irak aan het publiek had verkocht, John Rendon, om ‘een nieuwe 
generatie Rusland-watchers’ te trainen. Naast de link met het Global Engagement Center van het State 
Department, heeft het Integrity Initiative ook een directe lijn met figuren als Kurt Volker, de speciale 
vertegenwoordiger van de VS voor Oekraïne. Verder legde het contacten met Washington-denktanks zoals de 
Atlantische Raad en het Centre for European Policy Analysis, evenals met de FBI.21

In Nederland werd in de nasleep van de Oekraïense burgeroorlog een propaganda-centrum Raam op Rusland 
(‘Window on Russia’) opgericht. Gesubsidieerd door de Nederlandse regering, die al prominent betrokken was 
bij de voorbereidingen voor de Maidan-beweging en regime-verandering in Kiev, 22 heeft de werving van 
voormalige journalisten geholpen om toegang te krijgen tot de reguliere media zodat een gesloten kring van 
overheidspropaganda-media -overheid met 'Russische bemoeienis' zou kunnen worden vastgesteld. De Harding-
Donnelly-aanpak vereist echter een volledige dekking van de informatievoorziening om de Russische dreiging 
tegen te gaan, en dit heeft ook geselecteerde internetsites opgeleverd als partners van het Integrity Initiative, 
waaronder Buzzfeed, Irex, Detector Media en Bellingcat, om er maar een paar te noemen.23

Ook de MH17-vervolging is effectief onderdeel van het Integrity Initiative. Door steeds meer op Bellingcat te 
vertrouwen, heeft het JIT zijn feiten bijna geheel overgegeven aan dit relais van NAVO- en Oekraïense 
propaganda. Bellingcat's Open Source Intelligence (OSINT), diepgaand geanalyseerd door Hector Reban, 24 is 
ook gaan fungeren als een bron voor de reguliere media, waardoor de lus eerst verder wordt vergroot en 
opnieuw wordt gesloten. De oprichter, Elliott Higgins, maakte naam bij westerse sponsors toen hij beweerde te 
hebben ontdekt, toen nog onder het pseudoniem 'Brown Moses', dat een gasincident in Douma, een buitenwijk 
van Damascus, het werk was geweest van het Assad-regime, in tegenspraak met het oordeel van MIT-
raketexperts en ervaren onderzoeksjournalisten.25 

Met Bellingcat, dat 15 juli 2017 online kwam, twee dagen voor de MH17-tragedie, stelde Higgins zijn OSINT-
ervaring ten dienste van degenen die een zaak tegen Rusland wilden opbouwen. Omdat het JIT en de reguliere 
media ervoor kozen hem de geloofwaardigheid van een gezaghebbende bron te geven, zou dit dan de basis voor 
het proces kunnen worden.
De Integrity Initiative-benadering en het OSINT-verhaal van Bellingcat zijn op hun beurt weer ondersteund 
door academisch werk over Russische ‘digitale desinformatie’ rond de MH17-zaak. Een vrij verkrijgbaar en 
veel geciteerd artikel over MH17 in het tijdschrift Chatham House, International Affairs, definieert 
desinformatie als een 'doelbewuste poging om te misleiden, bedriegen of verwarren'.26 
Gefinancierd door de EU (via de Europese Onderzoeksraad) en de Carlsberg Foundation schrijft het 
onderzoeksproject desinformatie over de MH17-tragedie uitsluitend toe aan de Russische staat en de media, en 
onthult zijn partijdige karakter door de term 'informatie' (inclusief 'contra-desinformatie') te reserveren voor één 
kant (klant) in het conflict (de regering in Kiev die de macht greep in februari 2014 op de rug van de Maidan-
demonstraties en zijn westerse geldschieters), daarmee negerend de academische studies die de burgeroorlog en 
het neerhalen van MH17 in context plaatsen.27

De cirkelvormige kruisverwijzing naar het punt van karikatuur wordt versneld, het onderzoek van 'burgers' die 
actief zijn op Twitter over het onderwerp vindt (verrassing, verrassing) Higgins en Bellingcat 'het meest 
geretweet profiel in de hele dataset', natuurlijk stevig op de kant van 'informatie' en 'contra-desinformatie'. 
Onderzoeksjournalist Max van der Werff daarentegen wordt geïdentificeerd als een bron die desinformatie 
verspreidt, wat hem ondertussen een plaatsing op de lijst van vijanden van Kiev Peacemaker (Myrotvorets) 
heeft opgeleverd, waarvan er enkele inmiddels zijn vermoord.28 
Ook gericht op de Nederlandse parlementariër Pieter Omtzigt die (zonder af te wijken van de reguliere lezing 
van de neergang van MH17) de regering scherp hield op het onderwerp en die eind 2017 werd aangevallen door 



de Nederlandse kwaliteitskrant NRC over een kleinigheid en zijn onderzoek moest opgeven.29

De auteurs van de EU / Carlsberg-studie schrijven zelf dat 'historisch gezien inlichtingendiensten en 
propaganda-instellingen zich als gewone burgers hebben gedragen met een geloofwaardigheid die ze in hun 
eigen rol missen'; 30 
Volgens David Miller, professor politieke sociologie aan de Universiteit van Bristol en directeur van de 
Organisatie voor Propagandastudies, is dit ook waar het Integrity Initiative over gaat. Het lijkt een door de 
militairen gedreven initiatief te zijn ... De meest invloedrijke regeringsmensen zijn professionele propagandisten 
en spookjes. '' De 'liefdadigheids'-leiding op dit initiatief [Donnelly] werd ook aan het begin van het project 
aangesteld als kolonel van de militaire inlichtingendienst. —Een werkelijk verbazingwekkend feit dat 
suggereert dat dit een sublieme militaire operatie is. ”31 

Als een van de tentakels van het Integrity Initiative-project, de Bellingcat-site en Higgins, met hun eigen 
uitgebreide links naar de Atlantische Raad, en een belangrijke bron van de „Russische-bemoeienis- hysterie” 
via de andere aanbieders van nepnieuws is Ben Nimmo, 32 
Inderdaad in schril contrast met die andere 'burger', Julian Assange van Wikileaks, die nu al acht jaar effectief 
opgesloten is, heeft de oprichter van Bellingcat onvoorwaardelijke steun in de media. Higgins, schrijft Boyd-
Barrett, kreeg ‘mainstream-erkenning’, deels omdat 'zijn bevindingen' altijd overeenkwamen met 
propagandathema's die door de Amerikaanse regering en haar westerse bondgenoten werden verspreid. Hoewel 
de meeste echt onafhankelijke bloggers worden genegeerd door de reguliere media, heeft Higgins zijn werk 
aangeprezen'33

Een MH17-proef zal dan een project zijn op basis van de twijfelachtige rechtsgrondslag van de DSB / JIT-
onderzoeken; georganiseerd als een theatrale, 'performatieve' in plaats van strikt juridische basis in 
overeenstemming met de bevindingen van de ICCT-seminars van terrorismespecialist Beatrice de Graaf, en 
ingebed in een propaganda-offensief tegen Rusland gelanceerd door het VK met de VS, de NAVO, Nederland, 
en veel particuliere organisaties, allemaal met elkaar verbonden door het in Groot-Brittannië gevestigde 
Integrity Initiative. Maar zelfs als dat niet het geval was, zal de rest van het huidige document benadrukken dat 
de korte geschiedenis van het internationale strafrecht al vanaf het begin slecht is voor een eerlijk proces.

De rest van de bijdrage aan dit dossier met Hector Reban en Max van der Werff is als volgt gepland maar 
nog niet voltooid.

1. Inleiding. Rechtsgronden van de Aanklager De kenmerken van een showproces Het ‘Integriteitsinitiatief’

2. Van oorlogsverbod naar ‘humanitaire interventie’. Het VN-handvest en Neurenberg Het Vietnam-tribunaal: 
redding van de nalatenschap van Neurenberg voor privé-rechten en interventie

3. De NAVO-interventie in Joegoslavië en het Joegoslavië-tribunaal. Het Internationaal Straftribunaal voor het 
voormalige Joegoslavië. De dood van Miloševič Het ICTY Precedent

4. Het Rwanda-tribunaal en het Internationaal Strafhof. Rwanda en de Inculpatie van Afrika. Het Internationaal 
Strafhof (ICC). Een terugkeer naar Neurenberg? Tribunalen voor oorlogsmisdaden in Maleisië

5. Lockerbie en Libië. De Lockerbie Trial in Nederland. Nasleep

6. Internationaal strafrecht en het historische dossier.
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